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িবষয:় ওয়ারেপাওয়ারেপা   ক কক ক  ব া ব ায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন  ‘ ‘পা িনপািন   স দস দ   উ য়নউ য়ন   কে রকে র   ছাড়পছাড়প   এবংএবং  --গভগভ   পা িনপািন
উে ালেনরউে ালেনর   অনাপিঅনাপি   পপ   অনলাইনঅনলাইন   ি য়াকরণি য়াকরণ ’ ’ শীষকশীষক  সমী াসমী া   কে রকে র   আওতায়আওতায়  ণ ীতণ ীত
সফ ওয় ােরসফ ওয় াের   জলাজলা   ওও  উপেজলাউপেজলা   পযােয়রপযােয়র   কমকতা ে রকমকতা ে র   িশ েণিশ েণ   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   মেনানয়নমেনানয়ন

রণরণ   সং াসং া ।।
: ঃ (১) পািন স দ ম ণালেয়র ারক ন র: ৪২.০০.০০০০.০৩৮.২২.০০১.১৯.১৭, তািরখঃ ১০ ফ য়াির

২০২১
ঃ (২) পািন স দ ম ণালেয়র ারক ন র:৪২.০০.০০০০.০৩৮.২২.০০৯.১৭-৮৫, তািরখঃ ১৮ মাচ ২০২০
ঃ (৩) পািন স দ ম ণালেয়র ারক ন র:৪২.০০.০০০০.০৩৮.২২.০০৯.১৭-৭০, তািরখঃ ০৫ মাচ ২০২০

উপ  িবষয় ও  ারকস েহর িত সদয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, পািন স দ
পিরক না সং া (ওয়ারেপা) ক ক বা বায়নাধীন ‘পািন স দ উ য়ন কে র ছাড়প  এবং -গভ  পািন
উে ালেনর অনাপি  প  অনলাইন ি য়াকরণ’ শীষক সমী া কে র আওতায় ণীত সফ ওয় াের জলা
ও উপেজলা পযােয়র কমকতা ে র িশ ণস হ  - ২ মারফত িগত করা হেয়িছল । পািন
স দ ম ণালয় ক ক  - ১ মারফত উ  িশ ণস হ আেয়াজেনর িবষেয় অ মিত দান করা
হেয়েছ । এই ি েত, িশ ণস হ আগামী ০৩ মাচ, ২০২১ হেত ১২ এি ল, ২০২১ সময়কােল ওয়ারেপা
ভবন, ৭২ ীণ রাড, ঢাকায় আেয়াজেনর কম িচ হণ করা হেয়েছ ।
    ০২। িশ ণস েহ, এতদসংেগ সং  ‘ িশ ণ কম িচ’ (সংলাগ-১)- ত উি িখত ২৯  জলা
ও ৯৬  উপেজলার িত  হেত ২ ( ই) জন কের মাট ২৫০ জন িশ ণাথ র অংশ হেনর ব া রাখা
হেয়েছ। বতমান কেরানা পিরি িতেত া িবিধ িবেবচনায় িত ােচ সেবা  ১২ জন িশ ণাথ র
অংশ হেন মাট ২৫ ( িচশ)  ােচ িশ ণস হ অ ি ত হেব। উে , িত  ােচর িশ ণ
অনাবািসক এবং বলা ১২:০০ টা হেত ৪:০০ টা পয  অ ি ত হেব । 

    ০৩। জলা পযােয়, সংলাগ-১ -এ উি িখত ২৯  জলার িত জলা হেত ২ ( ই) জন িশ ণাথ র
অংশ হেনর সং ান রাখা হেয় ছ । যথাঃ- বাংলােদশ পািন িবিধমালা, ২০১৮ মাতােবক (১) ‘ জলা সমি ত
পািন স দ ব াপনা’ কিম র সদ  সিচব (বতমােন িনবাহী েকৗশলী, বাপাঊেবা) এবং (২) উ
কিম র সভাপিতর ( জলা শাসক) কাযালয় হেত কি উটাের দ  ১ (এক) জন উপ  িতিনিধ ।

    ০৪। উপেজলা পযােয়, সংলাগ-১ -এ উি িখত ৯৬  উপেজলার িত উপেজলা হেত ২ জন িশ ণাথ র
অংশ হেনর সং ান রাখা হেয় ছ । যথাঃ-  বাংলােদশ পািন িবিধমালা, ২০১৮ মাতােবক (১) ‘উপেজলা
সমি ত পািন স দ ব াপনা কিম র’ সদ  সিচব (বতমােন উপেজলা েকৗশলী, ানীয় সরকার
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েকৗশল অিধদ র) এবং (২) উ  কিম র সভাপিতর (উপেজলা িনবাহী অিফসার) কাযালয় হেত
কি উটাের দ  ১ (এক) জন উপ  িতিনিধ। 

    ০৫। ‘ িশ ণ কম িচ’ (সংলাগ-১) - এ িত  ােচর িশ ণর তািরখ ও সময়,  জলা ও উপেজলার
নাম এবং িশ ণাথ র সং া উে খ করা আেছ। এমতাব ায়, উ  িশ ণস েহ অংশ হেনর জে

িশ ণ কম িচ (সংলাগ-১) অ যায়ী সংি  িনবাহী েকৗশলী (বাপাউেবা), উপেজলা েকৗশলী
(এলিজইিড) এবং জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় হেত উপ  িতিনিধেদর
মেনানয়ন বক আগািম ২৮ ফ য়াির, ২০২১ তািরেখর মে
‘মেনানীত  কমকতােদর  ত   রেণর  ছক’ (সংলাগ-২) মাতােবক ই- মইল/ ই-নিথ মারফত
এবং Google Form (https://forms.gle/2fWeqFFRQUMTUnmo8) এর
মা েম সংি  ক  পিরচালক ◌র (ফাহ◌্িমদা আ ার,  ব ািনক কমকতা, কি ঊটার ও ত  শাখা,
পািন স দ পিরক না সং া) িনকট রেনর জে  অ েরাধ করা হেলা। 

    ০৬। মেনানয়ন ত  র ণর 
ই- মইলঃ pso_cis@warpo.gov.bdঅথবা sco.cis.warpo@gmail.com

Google Form এর িলংকঃ(https://forms.gle/2fWeqFFRQUMTUnmo8)

েয়াজনেবােধ যাগােযাগঃ জনাব অিজত মার ামািণক, ব ািনক কমকতা, ওয়ারেপা
 ( ফানঃ ০১৭৫৭৯৭৯৮৯৯) অথবা জনাব এ এম জারাফ, ব ািনক কমকতা, ওয়ারেপা ( ফানঃ
০১৭৪২২৫৫৬৬৬) 

সং ি ঃ 
১। িশ ণ কম িচ (সংলাগ-১)
২। মেনানীত কমকতা ে র ত  রেণর ছক (সংলাগ-২)

১৬-২-২০২১

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী
৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, শরীয়ত র

মাঃ দলওয়ার হােসন
মহাপিরচালক

ফান: ৪৪৮১৯০০৬, ৪৪৮১৯০১৫
ফ া : ৪৪৮১৯০০২

ইেমইল: dg@warpo.gov.bd
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৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ
৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, গাপালগ
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ি গ
১০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজবাড়ী
১১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মাদারী র
১২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
িকেশারগ
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
মািনকগ
১৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয,় টা াইল
১৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, গাজী র
১৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িম া
১৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, াদ র
১৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ল ী র
১৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা 

শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
২০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ফিরদ র
২১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী
২২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
া ণবািড়য়া

২৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
িসরাজগ
২৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, পাবনা
২৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
২৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
২৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
মৗলভীবাজার
২৮) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয় , হিবগ
২৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, শর র
৩০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
ময়মনিসংহ
৩১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, 
জামাল র
৩২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয,় 
ন েকাণা
৩৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, সাভার, ঢাকা
৩৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, করানীগ , ঢাকা
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৩৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, দাহার, ঢাকা
৩৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, নবাবগ , ঢাকা
৩৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িশব র, নরিসংদী
৩৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,মেনাহরদী,নরিসংদী
৩৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, শরীয়ত র সদর, শরীয়ত র
৪০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,রায় রা,নরিসংদী
৪১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, নিড়য়া, শরীয়ত র
৪২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, নারায়ণগ  সদর
৪৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,আড়াইহাজার,নারায়নগ
৪৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, গাপালগ  সদর, গাপালগ
৪৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ি পাড়া, গাপালগ
৪৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ক দ র, গাপালগ
৪৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, কাটালীপাড়া, গাপালগ
৪৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, নগর, ি গ
৪৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,িসরাজিদখান, ীগ
৫০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,গজািরয়া, ীগ
৫১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
৫২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, পাংশা, রাজবাড়ী
৫৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, সদর, মাদারী র
৫৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
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অিফসােরর কাযালয়, িশবচর, মাদারী র
৫৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার ( ন দািয় ), উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, রাৈজর, মাদারী র
৫৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর দ র, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, 
বািজত র, িকেশারগ
৫৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িকেশারগ  সদর, িকেশারগ
৫৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, পা ি য়া, িকেশারগ
৫৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িনকলী, িকেশারগ
৬০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয,় সা িরযা়, মািনকগ
৬১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, হিররাম র, মািনকগ
৬২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িসংগাইর
৬৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, িঘওর, মািনকগ
৬৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, দৗলত র, মািনকগ
৬৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িমজা র, টা াইল
৬৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, সিখ র, টা াইল
৬৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, ঘাটাইল, টা াইল
৬৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, গাপাল র, টা াইল
৬৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, কািলয়াৈকর, গাজী র
৭০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, র, গাজী র
৭১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, গাজী র সদর
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৭২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, কালীগ , গাজী র
৭৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িম া সদর, িম া
৭৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িড়চং, িম া
৭৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, লাকসাম, িম া
৭৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, না লেকাট, িম া
৭৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, শাহরাি , াদ র
৭৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, াদ র সদর, াদ র
৭৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, মতলব উ র, াদ র
৮০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ফিরদগ , াদ র
৮১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ল ী র সদর, ল ী র
৮২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, রায় র, ল ী র
৮৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,রামগ , ল ী র
৮৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, নায়াখালী সদর
৮৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, সানাই ড়ী, নায়াখালী
৮৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, ফিরদ র সদর, ফিরদ র
৮৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, বায়ালমারী, ফিরদ র
৮৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ফনী সদর, ফনী
৮৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, সানাগাজী, ফনী
৯০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, লগাজী, ফনী
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৯১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, সদর, া ণবািড়য়া
৯২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, আ গ , া ণবািড়য়া
৯৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, নািসরনগর, া ণবািড়য়া
৯৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, বল িচ, িসরাজগ
৯৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (অিতির  দািয় ), 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, শাহজাদ র, 
িসরাজগ
৯৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, উ াপাড়া, িসরাজগ
৯৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর দ র, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, 
ভা রা, পাবনা
৯৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, পাবনা সদর
৯৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, চাটেমাহর, পাবনা
১০০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, কা ানীগ , িসেলট
১০১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ফ গ ,িসেলট
১০২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, গায়াইনঘাট, িসেলট
১০৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, জ া র
১০৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয,় িসেলট সদর
১০৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, নামগ  সদর, নামগ
১০৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, দায়ারাবাজার, নামগ
১০৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ছাতক, নামগ
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১০৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয,় িব র র, নামগ
১০৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, মৗলভীবাজার সদর, মৗলভীবাজার
১১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ম ল, মৗলভীবাজার
১১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,রাজনগর, মৗলভীবাজার
১১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, বা বল, হিবগ
১১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, বািনয়াচং, হিবগ
১১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, না ঘাট, হিবগ
১১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, লাখাই, হিবগ
১১৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, শর র সদর, শর র
১১৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, গৗরী র, ময়মনিসংহ
১১৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ি শাল, ময়মনিসংহ
১১৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয,় মযম়নিসংহ সদর, মযম়নিসংহ
১২০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, জামাল র সদর
১২১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ইসলাম র, জামাল র
১২২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, মাহনগ , ন েকাণা
১২৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ন েকাণা সদর, ন েকাণা
১২৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর দ র, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, 
গা র, ন েকাণা

১২৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, ক য়া, ন েকাণা

ারক ন র: ৪২.০২.০০০০.০০৯.১৪.০০৩.১৯.১৬/১(৩) তািরখ: ৩ ফা ন ১৪২৭

১৬ ফ যা়ির ২০২১৮



১৬ ফ যা়ির ২০২১
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, পািন স দ ম ণালয়
৩) উপসিচব, উ য়ন-৫ অিধশাখা, পািন স দ ম ণালয়

১৬-২-২০২১
মাঃ দলওয়ার হােসন 

মহাপিরচালক

৯



2/11/2021 ডাক (৪৬) | অিফস ব�ব�াপনা

https://warpo.nothi.gov.bd 1/1

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৫ অিধশাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৮.২২.০০১.১৯.১৭ তািরখ: 
১০ �ফ�য়াির ২০২১

২৭ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �িশ�ণ আেয়াজেনর িবষেয় অ�মিত �দান।
��: পািন স�দ পিরক�না সং�ার �ারক নং-৪২.০২.০০০০.০০৯.১৪.০০৩.১৯.৭; তািরখ: ২৬ জা�য়াির ২০২১।

 উপ� �� িবষেয় �ে�া� �ারেক ��ািবত কম ��িচ অ�যায়ী পািন স�দ পিরক�না সং�া (ওয়ারেপা) ক��ক বা�বায়নাধীন “পািন স�দ উ�য়ন
�কে�র ছাড়প� এবং �-গভ�� পািন উে�ালেনর অনাপি� প� অনলাইন �ি�য়াকরণ” শীষ �ক সমী�া �কে�র আওতায় �ণীত সফ�ওয়�াের �জলা
ও উপেজলা পয �ােয়র কম �কত�া�ে�র �িশ�ণ আেয়াজেনর িবষেয় িনেদ �শ�েম অ�মিত �দান করা হেলা।

১০-২-২০২১

মহাপিরচালক 
পািন স�দ পিরক�না সং�া

আফছানা িবলিকস
উপসিচব

�ফান: ৯৫৪০৯৩১
ইেমইল: dev5@mowr.gov.bd

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৮.২২.০০১.১৯.১৭/১ তািরখ: ২৭ মাঘ ১৪২৭

১০ �ফ�য়াির ২০২১
অবগিত: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়

১০-২-২০২১
আফছানা িবলিকস 

উপসিচব









 
 

“ওয়ারপ ার প্রকপের আওতায় প্রণীত সফটওয়যাপর জেলা ও উ পেলা  র্ যাপয়র কর্ যকতযাবপৃের প্রশিক্ষণ “ 

প্রশিক্ষণকর্ মসূশি অনুযায়ী প্রশিক্ষক ও সাপ ার্ম স্টাফপের তাশিকা 

প্রশতটট প্রশিক্ষপের সর্য় : দু ুর ১২.০০ হপত ৪.০০ ঘটটকা 
 

জকাস য  শরচালকঃ র্হা শরচালক,  াশে সম্পদ  শরকেো সংস্থা, ঢাকা। 

জকাস য সর্ন্বয়কারী:  শরচালক ( শরকেো),  াশে সম্পদ  শরকেো সংস্থা, ঢাকা। 
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জরোউল 

কশরর্ 

 

উ স্থা ো-
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েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

 

ধার্রাই ২ 

জকরাণীগঞ্জ ২ 

জদাহার ২ 

েবাবগঞ্জ ২ 

২ ০৪.০৩.২০২১ েরশসংদী ২ শিব ুর ২ ৮ উ স্থা ো-
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২ 
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উ পেলা 

২ 
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েোব জর্াঃ 

রাপসদুজ্জার্া

ে 

শসংগাইর ২ 

শঘওর ২ 

জদৌলত ুর ২ 

৯ ১৫.০৩.২০২১ টাঙ্গাইল ২ শর্েযা ুর ২ ১০ উ স্থা ো-
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েোব জর্াঃ 

তশরকুল 

ইসলার্ 
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েোব জর্াঃ 

শগয়াস উজিে র্তলব উত্তর ২ 

ফশরদগঞ্জ ২ 

১৩ ২৩.০৩.২০২

১ 

লক্ষ্মী ুর ২ লক্ষ্মী ুর 

সদর 

২ ১২ উ স্থা ো-
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১৪ ২৪.০৩.২০২১ ফশরদ ুর ২ ফশরদ ুর 

সদর 

২ ১২ উ স্থা ো-
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র্জেবুর 

রহর্াে  

েোব 

অজেত 

কুর্ার 

প্রার্াশণক 

েোব জর্াঃ 

জগালার্ 

জছাবহাে  াংিা ২ 

১৫ ২৫.০৩.২০২

১ 

জোয়াখালী - জোয়াখালী  

সদর 

২ ১০ উ স্থা ো-

১  

েোব ড. 

জর্াঃ 

আশর্েুল 

হক   

উ স্থা ো-

২ 

েোব জর্াঃ 

র্জেবুর 

রহর্াে 

েোব  এ. 

এর্. 

জোরাফ 

েোব জর্াঃ 

শফপরাে িাহ 

আলর্  

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

জফেী ২ জফেী সদর ২ 

জসাোগােী 

উ পেলা 

২ 

ফুলগােী 

উ পেলা 

২ 



 
 

১৬  

২৮.০৩.২০২

১ 

ব্রাহ্মণবাশিয়া ২ ব্রাহ্মণবাশিয়া 

সদর 

২ ৮ উ স্থা ো-

১  

েোব জর্াঃ 

জরোউল 

কশরর্ 

উ স্থা ো-

২ 

েোব  এ. 

এর্. 

জোরাফ 

েোব জর্াঃ 

তশরকুল 

ইসলার্ 

েোব জর্াঃ 

শফপরাে িাহ 

আলর্  

েোব জর্াঃ 

জহলাল জর্াল্লা 

আশুগঞ্জ ২ 

োশসরেগর ২ 

১৭ ৩১.০৩.২০২১ শসরােগঞ্জ ২ জবলকুশচ ২ ৮ উ স্থা ো-

১  

েোব জর্াঃ 

ইকরার্ 

উল্লাহ 

উ স্থা ো-

২ 

েোব জর্াঃ 

র্জেবুর 

রহর্াে 

েোব জর্াঃ 

তশরকুল 

ইসলার্  

রাপবয়া 

সুলতাো 

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

িাহোদ ুর ২ 

উল্লা ািা ২ 

১৮ ০১.০৪.২০২১  াবো ২ ভাঙু্গিা ২ ৮ উ স্থা ো-

১  

রাপবয়া 

সুলতাো  াবো সদর ২ 



 
 

চাটপর্াহর ২ েোব জর্াঃ 

ইকরার্ 

উল্লাহ 

উ স্থা ো-

২ 

েোব জর্াঃ 

র্জেবুর 

রহর্াে 

েোব 

অজেত 

কুর্ার 

প্রার্াশণক  

েোব জর্াঃ 

রুহুল আশর্ে 

১৯ ০৪.০৪.২০২১ শসপলট ২ জকাম্পােীগঞ্জ ২ ১২ উ স্থা ো-

১ 

েোব জর্াঃ 

ইকরার্ 

উল্লাহ 

উ স্থা ো-

২ 

েোব 

অজেত 

কুর্ার 

প্রার্াশেক  

েোব এ. 

এর্. 

জোরাফ  

 

রশহর্া খাের্ 

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

জফঞু্চগঞ্জ ২ 

জগায়াইেঘাট ২ 

জেন্তা ুর ২ 

শসপলট সদর ২ 



 
 

২০ ০৫.০৪.২০২১ সুোর্গঞ্জ ২ সুোর্গঞ্জ 

সদর 

২ ১০ উ স্থা ো-

১ 

েোব জর্াঃ 

ইকরার্ 

উল্লাহ   

উ স্থা ো-

২ 

েোব জর্াঃ 

র্জেবুর 

রহর্াে  

েোব 

অজেত 

কুর্ার 

প্রার্াশণক 

রশহর্া খাের্ 

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

 

জদায়ারাবাোর ২ 

ছাতক ২ 

শবশ্বম্ভর ুর ২ 

২১ ০৬.০৪.২০২

১ 

জর্ৌলভীবাো

র 

২ জর্ৌলভীবাোর 

সদর 

২ ৮ উ স্থা ো-

১ 

েোব জর্াঃ 

ইকরার্ 

উল্লাহ   

উ স্থা ো-

২ 

ফাহশর্দা 

আক্তার 

েোব  এ. 

এর্. 

জোরাফ 

 

েোব জর্াঃ 

জহাপসে 

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

শ্রীর্ঙ্গল ২ 

রােেগর ২ 

২২ ০৭.০৪.২০২১ হশবগঞ্জ ২ বাহুবল ২ ১০ 



 
 

বাশেয়াচং ২ উ স্থা ো-

১ 

ফাহশর্দা 

আক্তার    

উ স্থা ো-

২ 

েোব 

অজেত 

কুর্ার 

প্রার্াশেক 

েোব এ. 

এর্. 

জোরাফ  

েোব জর্াঃ 

দুলাল জহাপসে 

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

চ োরুঘাট ২ 

লাখাই ২ 

২৩ ০৮.০৪.২০২১ জির ুর ২ জির ুর সদর ২ ১০ উ স্থা ো-

১ 

ফাহশর্দা 

আক্তার  

উ স্থা ো-

২ 

েোব 

অজেত 

কুর্ার 

প্রার্াশেক 

েোব এ. 

এর্. 

জোরাফ  

েোব জর্াঃ 

আহসাে 

হাবীব 

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

োর্াল ুর ২ োর্াল ুর 

সদর 

২ 

ইসলার্ ুর ২ 

২৪ ১১.০৪.২০২১ র্য়র্েশসংহ ২ জগৌরী ুর ২ ১০ উ স্থা ো-

১ গফরগা াঁও ২ 



 
 

জিিাল ২ ফাহশর্দা 

আক্তার  

উ স্থা ো-

২ 

েোব 

অজেত 

কুর্ার 

প্রার্াশেক 

েোব এ. 

এর্. 

জোরাফ  

শর্পসস 

র্াহরু্দা 

আক্তার  

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

 

র্য়র্েশসংহ 

সদর 

২ 

২৫ ১২.০৪.২০২১ জেিপকাণা ২ জর্াহেগঞ্জ ২ ১০ উ স্থা ো-

১ 

ফাহশর্দা 

আক্তার  

উ স্থা ো-

২ 

েোব জর্াঃ 

র্জেবুর 

রহর্াে 

েোব এ. 

এর্. 

জোরাফ 

 

েোব জর্াঃ 

আবুল জহাপসে 

েোব জর্াঃ 

আবুল 

জফরপদৌস 

 

জেিপকাণা 

সদর 

২ 

দুগ যা ুর ২ 

জকেয়ুা ২ 

 

 

 

 



 
 

সর্য় শবষয় 

১২.০০ – ১.০০    উ স্থা ো-১:  বাংলাপদি  াশে আইে, ২০১৩ ও বাংলাপদি  াশে শবশধর্ালা, ২০১৮  

১:০০- ১:৩০ শবরশত (লাঞ্চ ও োর্াে) 

০১:৩০- ৩:৩০   উ স্থা ো-২:  াশে সম্পদ উন্নয়ে প্রকপের ছাি পির ওপয়ব জ াটযাল    

৩:৩০-৪:০০  শফডবযাক ও সর্া েী   
 


